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IN STITUTO POLITECN ICO D E SANTAREM

COMISSAO ELEITORAL PARA A ELEIçA0 DOS REPRESENTANTES DOS DOCENTES,
DISCENTES E NAO DOCENTE NO CONSELHO GERAL DO IPSANTAREM

-ATAN.°7—

Aos dois dias do mês de junho de dois mu e vinte e urn, reuniu, pelas 10:OOh, na Sala de

Reuniöes, sita no EdifIcio dos Serviços da Presidência do Instituto Politécnico de Santarérn

(IPSantarém), Complexo Andaluz, Santarém, a Comissão Eleitoral designada por despacho

do Conseiho Geral, de 18 de rnarço de 2021, de acordo corn o disposto no artigo 1.0 n.° 2,

do Regulamento para a Eleicão dos Representantes dos Docentes, Discentes e nao

Docentes no Conseiho Geral do IPSantarém, aprovado pelo Conseiho Geral, na reunião de

21 de fevereiro de 2017 (adiante designado simplesmente de Regulamento Eleitoral), corn a

seguinte Ordem de Trabaihos (CT):

1. Revisão e preparacão de todos os documentos referentes ao processo eleitoral, corn

vista a constituicao dos dossiers a entregar ao Presidente do IPSantarérn.

2. Elaboraçao do RelatOrio Final.

Estiveram presentes todos os elernentos designados para a Comissão Eleitoral (CE), tal

como se pode constatar da lista de presenças, que se anexa e passa a constituir o doc.1 da

presente ata.

Verificadas as presencas, passou-se, de imediato, ao Ponto 1 da CT, isto é, “Rev/são e

preparacão de todos os documentos referentes ao processo eleitoral, corn vista a
constituicão dos dossiers a entregar ao Presidente do IPSantarérn”. Relativamente a este

ponto, foram revistos, agrupados e incluldos nos dossiers a entregar ao Presidente do

Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém), todos os documentos relativos ao Processo

Eleitoral, cujo conteüdo se dá, para todos os efeitos, como integralmente reproduzido.

No tocante ao Ponto 2 da CT, “E/aboracão do Relatório Final’, procedeu-se a elaboraçao do

Relatório Final a entregar ao Presidente do IPSantarérn, para efeitos de homologação dos

resultados finais.
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Relativamente a entrega do Processo Eleitoral a Cornissão Eleitoral deliberou no sentido de

ser o Presidente da Comissão Eleitoral a proceder a sua entrega formal ao Presidente do

IPSantarém.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por conclulda a intervenção da Comissão Eleitoral no

Processo de Eleição e 000ptacao dos Membros do Conseiho Geral do IPSantarém, tendo

se dado a reunião por encerrada as 13 horas e 15 minutos, dela se lavrando a presente Ata,

que vai ser assinada por todos os elementos da Comissão Eleitoral.

0 Presidente da Corn issão Eleitoral,

0 Vogal,

(João Pedro Rodrigues)

PSantarém]
INSTITUTO POUTECNICO DE 5ANTARM

A Secretária,
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REUNIAO DA COMISSAO ELEIOTRAL

- 02 de junho de 2021 -

LISTA DE PRESENAS

NOMES ASSINATURA

Professor José Manuel Carvalho

João Pedro Rodrigues

Maria Feliciana Cardoso
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